
Zie je geen foto's? Bekijk dan de webversie.

NIEUWSBRIEFSPECIAL: MARINUS BOEZEM. ALLE SHOWS
In de dynamische en zinnenprikkelende tentoonstelling Marinus Boezem. Alle Shows zie
je alle vijftien Shows van Boezem voor het eerst tegelijkertijd. In deze nieuwsbriefspecial
leer je de kunstenaar en zijn werk kennen en kom je meer te weten over de
tentoonstelling. Kom jij binnenkort ook Alle Shows beleven?

Marinus Boezem. Alle Shows is tot en met 14 november te zien in het Kröller-Müller Museum.

UITGELICHT

SHOW IX, GORDIJNENKAMER, 1965
Bij de Shows van Marinus Boezem draait het om het zichtbaar en tastbaar

maken van wind en lucht. Twee werken lichten we alvast voor je uit. In Show lX,

Gordijnenkamer, voelt de ruimte groter aan dan ze werkelijk is doordat de

‘wanden’ worden gevormd door witte wapperende gordijnen. Een reeks

https://zmailer4.zicht.nl/t/r-e-tldkvdy-l-r/


blazende ventilatoren laat de gordijnen aan de onderzijde ritmisch

opbollen. Koop je ticket en ervaar het zelf >>

 
Foto: G.J. van Rooij

 

UITGELICHT

SHOW XI, STIJGENDE LUCHT, 1966
Bij Show Xl is in iedere hoek van de ruimte een heteluchtkanon geplaatst. De

hete lucht wordt diagonaalsgewijs naar het midden van de ruimte geblazen. De

ruimte is niet te betreden, maar de wind en de warmte die de kanonnen

produceren wordt zichtbaar gemaakt door opdwarrelende veertjes, die

permanent in beweging worden gehouden.

 
Foto: G.J. van Rooij

 

DE EERSTE BEZOEKERS IN MARINUS BOEZEM. ALLE SHOWS

https://zmailer4.zicht.nl/t/r-l-tldkvdy-l-i/


#JOUWMUSEUM
Sinds het museum weer open is, zien wij op sociale media de leukste foto’s van

jullie in Marinus Boezem. Alle Shows. Bij een aantal Shows in de

tentoonstelling word je uitgedaagd om medespeler te zijn. Wij hebben een

aantal recente foto’s op Instagram uitgekozen die dit mooi samenvatten. Boek

je ticket en ontdek de Shows >>

 

Bedankt voor het delen @bananats_ @dianawalravens @mathys en

@ok_diplodok

 

FILM SHOW ME MARINUS BOEZEM

NU TE ZIEN IN HET MUSEUM EN ONLINE
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https://zmailer4.zicht.nl/t/r-l-tldkvdy-l-b/


Naar aanleiding van de tentoonstelling Marinus Boezem. Alle Shows maakten

filmmaker Paul Kramer en cameraman Martijn Tervoort de film Show me

Marinus Boezem. De film is een portret van Marinus Boezem en brengt ook de

totstandkoming van de tentoonstelling in beeld. De film is nu te zien in het

museum, op onze website en op YouTube. Kijk de film online >>

 

FLADDER ALS VLINDER DOOR DE TENTOONSTELLING

BLOG DUTCH GIRLS IN MUSEUMS
De meiden van @dutchgirlsinmuseums bezoeken de tentoonstelling en weten

als geen ander hun beleving in het museum vast te leggen. Ze plaatsen

inspirerende foto’s met de Shows, maar schrijven ook een blog: ‘Wij voelen ons

bij het bezichtigen van deze tentoonstelling soms twee fladderende vlinders,

waarbij we onze eigen koers bepalen en ons tegelijkertijd laten meevliegen met

de verrassingen, bewegingen en geluiden van de Shows.’ en ‘Wind en lucht

spelen de hoofdrol in de Shows. En na ons bezoek weten wij dat dit een

tentoonstelling is die je écht beleeft en met al je zintuigen ervaart.’. Lees de

blog >>

 
Foto: Iris Zaagman / Model: Danielle Lakeman

 

ONTMOET DE BOEZEMVRIENDEN

https://zmailer4.zicht.nl/t/r-l-tldkvdy-l-n/
https://zmailer4.zicht.nl/t/r-l-tldkvdy-l-p/
https://zmailer4.zicht.nl/t/r-l-tldkvdy-l-x/
https://zmailer4.zicht.nl/t/r-l-tldkvdy-l-m/
https://zmailer4.zicht.nl/t/r-l-tldkvdy-l-c/


JOUW VRAAGBAAK TIJDENS JE BEZOEK
Op zaal word je ontvangen door de ‘Boezemvrienden’. Zij maken je wegwijs in

de tentoonstelling en kunnen je alles vertellen over Marinus Boezem en de

Shows. Heb jij een prikkelende vraag of ga je graag het gesprek aan? Dan ben

je bij de Boezemvrienden aan het juiste adres. Je herkent ze aan hun speciale

keycord en mondkapje.

 

DE GROENE KATHEDRAAL VAN BOEZEM

LAND ART FLEVOLAND



De Groene Kathedraal in Almere is een goed voorbeeld van Boezems

vernieuwende kunstopvattingen en grootschalige werken in de openbare

ruimte. Boezem vindt dat iedere nieuwe stad een kathedraal nodig heeft. De

kunstenaar ziet de gotische kathedraal als het hoogtepunt van ‘een door

menselijk vernuft gestructureerde ruimte’, vergelijkbaar met de aanleg van de

polders van Flevoland op de bodem van de voormalige Zuiderzee. De

bijzondere kathedraal bestaat uit 187 populieren en heeft geen dak, muren of

ramen. Lees meer over De Groene Kathedraal >> 

 
Foto: Gert Schutte

 

KOOP HET BOEK BIJ DE TENTOONSTELLING

MARINUS BOEZEM. ALLE SHOWS
Extra lang nagenieten van Boezem en zijn Shows? Bij de tentoonstelling

verschijnt een gelijknamig boek (€ 19,95) met de originele teksten van Marinus

Boezem voor de Shows en een inleiding van Frans Jozef Witteveen. Het boek

bevat ook afbeeldingen van de tekeningen voor de Shows en foto’s van de

uitgevoerde werken in het Kröller-Müller. Een gelimiteerd deel van de oplage is

voorzien van een handventilator met een signatuur van Marinus Boezem en het

opschrift GOD BLESS YOU (€ 49,95). De boeken zijn tweetaling (Nederlands

en Engels) en binnenkort verkrijgbaar.

 

https://zmailer4.zicht.nl/t/r-l-tldkvdy-l-q/


OPENINGSTIJDEN
Ma van 11.00 tot 17.00 uur, di t/m zo van 10.00 tot 17.00 uur.

ADRES
Kröller-Müller Museum
Houtkampweg 6
6731 AW Otterlo

CONTACT
0318 591 241
info@krollermuller.nl

HOOFDBEGUNSTIGERS

VOLG ONS
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